II MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU:

Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej

Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy
19–21 października 2017 r.
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66

Dzień pierwszy: 19 października 2017 r. (czwartek)
9.00–9.30
9.30–9.50

Rejestracja uczestników przed salą 256

Otwarcie konferencji (sala 256)
Prowadzący: Dr hab. Ewa Masłowska – prof. Instytutu Slawistyki PAN
Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk – wiceprezes Fundacji Slawistycznej
Dr hab. Ewa Golachwska – wicedyrektor Instytutu Slawistyki PAN
Prof. dr hab. Piotr Taracha – dziekan Wydziału Orientalistycznego UW
Sesja plenarna (sala 256)

9.50–11.20

Przewodniczy: Prof. Andrej Moroz
9.50–10.10

Dr hab. Dorota Filar (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Metafizyka i Psychologia: dwie „wielkie narracje” o duszy i ciele (Metaphysics
and psychology: two “grand narratives” of the soul and body)

10.10–10.30
10.30–10.50

Dr hab. Agnieszka Maryniak (Uniwersytet Warszawski), Gdy mózg dusze odmienia – perspektywa neuropsychologiczna (When the brain changes the soul –
neuropsychological perspective)
Prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), Trzy dusze polskiego chłopa (Three souls of the Polish peasant)

10.50–11.20

Dyskusja

11.20–11.40

Przerwa kawowa (Foyé 3 piętro)
Międzynarodowa konferencja naukowa Dusza w aksjosferze − aksjosfera duszy − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017
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11.40–13.10
11.40–12.00

12.00–12.20

12.20–12.40

12.40–13.10

Sekcja A (sala 256)

Dyskusja

Sekcja C (Foyé 3 piętro)

Sekcja B (sala 265)

Przewodniczy: Dr hab. Dorota Filar
Przewodniczy: Dr hab. prof. UW Joanna Jurewicz
Prof.
Alena
Rudenka
(Belorusskij Dr Grażyna Różańska (Akademia Pomorska w
gosudarstvennyj
uniwersytet
w
Minsku), Słupsku), Sztuka jako „Krzyk Duszy” w kontekście
Душевные болезни по данным английского, dzieła Stanisława Przybyszewskiego „Na Drogach
китайского и русского языков (Names of mental Duszy” i twórczości artystycznej norweskiego
illnesses in the languages of different types)
artysty − Gustava Vigelanda (Art as a scream of
the spirit" which is based on Stanislaw
Przybyszewski 'S 'On the paths of soul' and the art
of the Norwey artist − Gustava Vigeland’s)
Alena
Belaja
(Baranovicheskij
Dr
Sylwia
Surdykowska-Konieczny Prof.
(Uniwersytet Warszawski), Aksjosfera duszy. gosudarstvennyj universitet, Belorussia), «Дзве
Smutek w kulturze Iranu (Axiosphere of the Soul. душы»
як
філасофска-псіхалагічны
і
Sadness in the Culture of Iran)
эстэтычны феномен пераходнай эпохі (на
матэрыяле беларускай прозы 1-й трэці ХХ ст.
(“Two souls” as a philosophical-psychological and
aesthetic phenomenon of transitional epoch (based
on the Belarusian prose of the 1st third of the 20th
century)
Mgr Sandhya Pruthi (University of Delhi), The Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk (Uniwersytet
concept of self and ethics in śaṅkara’s philosophy Warszawski), Wędrówka cierpiącej duszy w filmie
„Zwierciadło” Andreja Tarkowskiego (Journey of
the suffering soul in the film „the mirrow” by
Andrei Tarkovsky)
Dyskusja

Przewodniczy: Dr Monika Nowakowska
Dr Katarzyna Arciszdewska (Uniwersytet
Gdański), Obraz duszy w przedwojennej polskiej
prozie ezoterycznej (Expression of the Soul in PreWar Polish Esoteric Literature)

Mgr
Agnieszka
Korycka
(Uniwersytet
Warszawski), Film Aleksandra w reż. Aleksandra
Sokurowa jako obraz ścierania się pierwiastków
kobiecych i męskich we wnętrzu człowieka
(Alexander Sokurov’s Alexandra as a Clash
Between the Female and Male Elements in the
Human Microcosmos)
Mgr Lucyna Bagińska (Uniwersytet Warszawski),
Językowy obraz duszy w młodopolskich ekfrazach
inspirowanych dziełami malarskimi Arnolda
Böcklina” (The linguistic image of soul in the
ekphrases of the late-19th and early-20th century
inspired by the art works of Art Böcklina)
Dyskusja

Przerwa obiadowa (Foyé 3 piętro)

13.10–13.40

13.40–15.00

Sesja plenarna (sala 256)
Przewodniczy: Prof. James Underhill

13.40–14.00
14.00–14.20

Dr hab. prof. UW Joanna Jurewicz (Uniwersytet Warszawski), Dusza, karman i odpowiedzialność (Soul, karman and responsibility)
Dr Галина Кабакова (Université Paris-Sorbonne), Душа как орган оценки и оценка души (How the soul acts as an organ of evaluation, and is subject to
evaluation itself)

14.20–14.40

Dr Carsten Levisen (Roskilde University, Denmark), The Axiospher of the Sjæl "soul" in Danish Discourse

14.40–15.00

Dyskusja
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Przerwa kawowa (Foyé 3 piętro)

15.00–15.20

Sekcja A (sala 256)

Sekcja B (sala 265)

Sekcja C (Foyé 3 piętro)

Przewodniczy: Dr Grażyna Różańska

Przewodniczy: Dr Beata Łukarska

Przewodniczy: Dr Joanna Szadura

15.20–15.40

Prof.
Andrej
Moroz
(Gosudarstvennyj
gumanisticheskij uniwersytet, Moskwa), Душа
грешная. Концепт души и греха в
восточнославянском религиозном фольклоре
(Sinful Soul: concepts fo a soul, and sin in East
Slavic religious folklore)

Dr
Monika
Nowakowska
(Uniwersytet
Warszawski), W jakim stopniu dusza jest
podmiotem moralnym? – Człowiek i powinność
wedle mimamsa (To what extent is human soul a
moral agent? – a human being and duty according
to Indian tradition of mīmāṃs)

Dr Jarosław Zapart (Uniwersytet Jagielloński),
The Soul as Energy and Substance. Confronting the
Practices of Haṭhayoga and Surat Śabd Yoga
(Dusza jako energia i substancja. Porównanie
praktyk hatha-jogi i surat śabd jogi)

15.40–16.00

Dr hab. prof. ISPAN Ewa Masłowska (Instytut
Slawistyki PAN, Warszawa), Miłosierdzie –
przepustka dla duszy do nieba. Boski i ludzki
wymiar
miłosierdzia
−
w
ujęciu
etnolingwistycznym (Mercy – admittance of the
soul to heaven. Divine and human dimension of
mercy – in ethnolinguistic terms)

Mgr Dagmara Wasilewska (Uniwersytet Śląski w
Katowicach), Paradoksy w dźiwy goswamina
koncepcji duszy, drogi do doskonałości oraz
wyzwolenia (Paradoxes of jīva gosvāmin’s concept
of soul)

16.00–16.20

Dr hab. Iwona Burkacka (Uniwersytet
Warszawski), Przymiotniki pochodne od leksemu
dusza w świetle współczesnych wyrazów
bliskoznacznych (Adjectives derived from the
lexeme dusza (soul) in the light of contemporary
synonyms)

Dr Olga Makarovska (Uniwersytet Adama
Mickiewicza
w
Poznaniu),
Ценность
человеческой
души
в
зеркале
(де)мотивационных постеро (The value of the
human soul as reflected in (de)motivational
posters)
______________________________________
Mgr Karina Stempel-Gancarczyk (Instytut
Slawistyki PAN), Dusza jako przekazicielka
wartości. Niektóre różnice między duszą polską i
rumuńską (aspekt funeralny); The soul as a
communicator of the values. Some differences
between the polish and roumanian soul (funeral
aspect)

16.20–16.50

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

17:00

Wycieczka do podziemnych grobowców w Katedrze św. Jana

15.20–16.50

Mgr Tereza Nakaya (Palacký University,
Olomouc), Axiologické aspekty japonského pojmu
KOKORO (Axiological aspects of the Japanese
concept KOKORO)
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Dzień drugi: 20 października (piątek)
9.00–10.30

Sesja plenarna (sala 256)
Przewodniczy: Prof. Irena Vaňková

10.00–10.30

Dr Beata Purc-Stępniak (Uniwersytet Gdański), Zaślubiny duszy z Bogiem w tryptyku „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga” (The value of soul in the other
world. Marriage of soul and god in the lust judgment triptych by Hans Memling)
Dr hab. Roman Marcinkowski (Uniwersytet Warszawski), Dusza w hebrajskich idiomach i powiedzeniach biblijnych (The Soul in Hebrew Idioms and
Biblical Sayings)
Prof. Olga Frolova (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Moskwa), Душа в словаре, речи и сознании носителя языка
(Soul in a dictionary, speech and consciousness of native Russian speakers)
Dyskusja

10.30–10.50

Przerwa kawowa (Foyé 3 piętro)

9.00–9.20
9.20–9.40
9.40–10.00

10.50–12.15
10.50–11.10

Sekcja A (sala 256)

Sekcja B (sala 265)

Sekcja C (Foyé 3 piętro)

Przewodniczy: Prof. Maria Skab
Dr Marina Valentsova (Institut slavajnovedenija
rossijskoj akademii nauk, Moskwa), Aксиология
души по данным украинской фразеологии и
паремиологии (Axiology of the soul as it is
preserved in the ukrainian phraseology and
paremiology)

Przewodniczy: Dr Galina Kabakova
Dr Joanna Panasiuk (Instytut Slawistyki PAN,
Warszawa), Wartości etyczne chrześcijańskiej
duszy. Utwory o umierającym grzeszniku z
późnobarokowych kancjonałów katolickic (The
ethical values of the Christian soul. Texts about the
dying sinner in Catholic hymnbooks from the late
Baroque)
Dr Beata Łukarska (Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie), Rozważania o wartości duszy w
wybranych tekstach literatury mistycznej i
medytacyjnej polskiego baroku (Reflections on the
value of a soul in selected texts of mystical and
meditative literature in the period of Polish
Baroque)
Mgr Zdzisław Kłos (Uniwersytet Warszawski),
Dusza k Bogu wzdycha… Z “dusznych” sporów
czeskiego średniowiecza (The soul yearns for god...
Czech medieval spiritual debates)

Przewodniczy: Dr Beata Purc
Mgr
Inessa
Krishtop
(Gosudarstvennyj
Baranovickij Universitet), Белорусская «душа» vs.
Американская «душа» (на материале поэзии К.
Буйло и E. Миллей); Belorussian versus American
soul −on the basis of the poetry of K.Buylo and E.
Milley

Dyskusja

Dyskusja

11.10–11.30

Dr Iryna Chybor (Kijowski Uniwersytet im.
Borysa Hrinchenki), Dusza jako wartość:
mitologiczno-chrześcijańskie wyobrażenia duszy
we frazeologii ukraińskiej (Soul as a value:
mythological and Christinan imagination about
soul in ukrainian phraseology)

11.30–11.50

Dr Anna Gálisová (Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici, Slovakia), Duša a jej
axiologické aspekty v slovenskej frazeologii (The
soul (duša) and its axiological aspects in Slovak
phraseology)
Dyskusja

11.50–12.15

Mgr Helena Chalupová (Univerzity Karlovy),
Haunted Bohemia. The Early Modern Czech Ghosts

Mateusz Kucab (Uniwersytet Rzeszowski), The
souls of Wladyslaw Reymont (Dusza Władysława
Reymonta
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12.15–12.20

Przerwa

12.20–13.50

Sesja plenarna (sala 256)

12.20–12.40

Przewodniczy: Prof. Igor Borkowski
Prof. Alla Kozhinova, Belorusskij gosudarstvennyj universitet, Minsk Аксиологическое понятие души в белорусской народной культуре (Axiological
meaning of the soul in belorussian national culture)

12.40–13.00

Dr Kamila Stanek, Uniwersytet Warszawski, Język – wierzenia – wartości – tureckie imiona magiczne z komponentem DUSZA (Language – beliefs – values –
turkish magical names with the component "SOUL")

13.00–13.20

Prof. James Underhill, Université de Rouen, Understanding and translating the HEART and the SOUL

13.20–13.50

Dyskusja
Przerwa obiadowa (Foyé 3 piętro)

13.50–14.30

Sekcja A (sala 256)

Sekcja B (sala 265)

Sekcja C (Foyé 3 piętro)

Przewodniczy: Prof. Alena Rudenko

Przewodniczy: Prof. Andrej Moroz

Przewodniczy: Dr Marina Valentsova

14.30–14.50

Prof. Maryan Skab (Cherniveckij nacionalnyj
universitet im. Jurija Fedkovicha), Aксіологічний
аспект функціонування лексеми душа та
Похідних від неї у зверненій мові українців
(Axiological aspects of functioning of the lexeme
dusha and its derivatives in the appeal speech of
ukrainians)

Prof. Irena Vaňková (Univerzita Karlova
Praha), Nezaprodám duši svou. Duše jako
hodnota – k etickému profilu duše v českých
písňových textech z doby normalizace (I won’t
sell my soul. Soul as a value – on the ethical
profile of soul in Czech song lyrics during
normalization)

Mgr Аdа Shahnjuk (Społeczna szkoła polska
imienia Tadeusza Rejtana w Baranowiczach),
Аксиосфера души в зеркале в русских и польских
пословиц и поговорок (Axiosphera of the soul
mirrowed in Polish and Russian proverbs)

14.50–15.10

Dr Joanna Szadura (Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie), Tchnienie życia – dusza
w ujęciu etnolingwistycznym (The Breath of Life:
The Soul in the Ethnolinguistic Perspective)
(w miejsce dr hab. Iwony Bukrackiej)

Dr Shahla Kazimova (Uniwersytet Warszawski),
Pojmowanie duszy w Azerbejdżańskiej literaturze
folklorystycznej (The concept of the soul in
Azarbaijani folk culture)

Mgr. Kogan Ekaterina (Uralskij federalnyj
universitet), Вера и религия в диалектном
дискурсе (Faith and religion in a dialectal
discourse)

Dr Ladislav Janovec (Univerzity Karlovy,
Praha), Duše v českých pohádkách a pověstech
(Souls in Czech fairy tales)

Dr Михаил Кондратенко (Ярославский
государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского), Интерпретация понятия
‘душа’ в севернорусских и верхненемецких
говорах (Interpreting the concept ‘soul’ in
Northern Russian and Upper German dialects)

Dyskusja

Dyskusja

14.30–16.00

15.10–15.30

15.30–16.00

Dr hab. prof. KUL Zdzisław Kupisiński SVD
(Katolicki Uniwersytet Lubelski), Dusza i Sąd
szczegółowy w wierzeniach ludowych mieszkańców
wOpoczyńskiem i Radomskiem (The Soul and
Particular Judgement in beliefs of the people from
Opoczno and Radomsko districts)
Dyskusja
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Przerwa na kawę − dyskusja w kuluarach (Foyé 3 piętro)

16.00–16.20

Sekcja A (sala 256)

Sekcja B (sala 265)

Sekcja C (Foyé 3 piętro)

Przewodniczy: Prof. Olga Frolova

Przewodniczy: Prof. Alla Kozhinova

Przewodniczy: Dr hab. Roman Marcinkowski

16.20–16.40

Dr Olga Belova (Institut slavjanovedenija
Rossijskoj akademii nauk), Душа как предмет
этноконфессионального диалога (на материале
народных религиозных верований); The soul as a
topic of etnoconfessional dialog (on the base of
national religious beliefs

Dr hab. prof. UWr Igor Borkowski
(Uniwersytet Wrocławski), Na tropach duszy w
literaturze
tantycznej
adresowanej
dla
najmłodszych (Tracking the soul in thanatic
literature for the youngest addressees)

Ivana Procházková, Th.D (Univerzity Karlovy,
Praha), Zákon v duši, v srdci a v nitru je „lepší“ než
Zákon napsaný na kamenných deskach (The Torah
within the soul/within the bowel / within the heart is
„better“ than the Torah written on the tablets of
stone)

16.40–17.00

Dr Beata Abdallah-Krzepkowska (Uniwersytet
Śląski w Katowicach), Konceptualizacja duszy w
Koranie (Conceptualisation of the soul in Koran)

Dr Joanna Popielska-Grzybowska (Instytut
Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
PAN), Dusza w starożytnych tekstach tekstach
egipskich piramid (The Soul in ancient Egyptian
Pyramid texts)

Róbert Bohát, M.Ed. (International School of
Prague), My soul knoweth right well: The biblical
definition of soul (heb. ‘nephesh’, gr. ‘psyche’) and
the epistemology of embodied cognition – an
ancient source of a modern concept? (a corpusassisted study

17.00–17.20

Dr Beata Kubok (Instytut Slawistyki PAN), Dusza
luterska – próba antropologicznej interpretacji
duszy w pismach Marcina Lutra (Lutheran soul –
attempt of anthrophological interpretation of the
soul in Martin Luter’s writings)

17.20–17.50

Dyskusja

18.00

Spacer po Starym Mieście

16.20–17.50

Mgr Karina Stempel-Gancarczyk (Instytut
Slawistyki PAN), Dusza jako przekazicielka
wartości. Niektóre różnice między duszą polską i
rumuńską (aspekt funeralny); The soul as a
communicator of the values. Some differences
between the polish and roumanian soul (funeral
aspect)
Dyskusja

Mgr Adam Pawlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II), Wiara w nieśmiertelność duszy u
schyłku chrześcijańskiej starożytności na podstawie
„Dialogów” św. Grzegorza Wielkiego (The belief
about the immortality of the soul at the end of
Christian antiquity based on the “Dialogues” of St.
Gregory the Great)
Dyskusja
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Dzień trzeci: 21 października (sobota)
9.00–10.30

Sesja plenarna (sala 256)
Przewodniczy: Dr hab. Iwona Burkacka

9.00–9.20

9.20–9.40

Dr Lucie Saicová Římalová (Univerzita Karlova Praha), The axiosphere of the child´s soul in the discourse of young mothers (Aksiosfera duszy dziecka w
dyskursie młodych matek)
Prof. Veselinka Labroska (Institut of Macedonian language "Krste Misirkov", Skopje), Prof. Violeta Nikolovska (University "Goce Delchev" Shtip; Rep.
Makedonija), Македонската душа и душата во македонскиот јазик (The Macedonian soul and the soul in the Macedonian language)

9.40–10.00

Prof. Maria Skab (Cherniveckij nacionalnyj universitet im. Jurija Fedkovicha), Koncept DUSZA w języku ukraińskim na tle innych języków (Axiological
dimension of the Ukrainian concept „Soul“)

10.00–10.30

Dyskusja

12.00 – 12.20

Przerwa kawowa (Foyé 3 piętro

10.50

Sesja plenarna (sala 265)
Przewodniczy: Prof. Marian Skab

10.50–11.10
11.10–11.30

Dr Andrej Kotin (Uniwersytet Zielonogórski), Aksjologia duszy w baśniach artystycznych niemieckiego romantyzmu – Przedziwna historia Piotra Schlemihla
Adelberta von Chamisso oraz Undine Friedricha de la Motte Fouquésa (Axiology of the Soul in the tails of German romantism)
Dr Suzana Marjanić (Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, Croatia), Folklore notions of soul as an animal: folklore Christianity as the
counterpoint to the data of christianity

11.30–11.50

Mgr Robert Zawisza (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie), Pochówki zwierząt w tradycyjnych wierzeniach i praktykach u Jakutów (Sacha); (Burials of
animals in traditional beliefs and practices in Yakuts (Sakha). Introduction to the issues)

11.50–12.20

Dyskusja

12.30–13.20

13.30-14.00

Przerwa obiadowa (Foyé 3 piętro)

Sesja plenarna (s. 256)

Podsumowanie i zamknięcie obrad
Dr hab. prof. ISPAN Ewa Masłowska, Dr hab. prof. UW Joanna Jurewicz
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